A MAGZATKORBAN ELHUNYT KISGYERMEKEK

KEGYELETI HELYEI

A KALOCSA-KECSKEMÉTI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN

Kecskemét – Mária-kápolna
Az emlékhely a gyógyulás és kiengesztelődés lehetőségét is
szeretné nyújtani azon édesanyák és családok számára, akiknek sebet okozott
magzatgyermekük elvesztése. Ezért lett az alkotás témája Jézus és a bűnbánó
asszony bibliai alakja. A tűzzománcba formált kép
felirata: „A hited megmentett. Menj békével.”
Részlet a kép alatti márványtábla feliratából: „Ráhel
siratja gyermekeit, és nem akar megvigasztalódni, mert nincsenek többé.” (Mt 2,18)
E jeleneten Jézus elfogadja a bűnbánó asszony könnyeit,
és fölemelve új életet ajándékoz neki (Lk 7,36-50). Ezzel
a szeretettel várja ma is az abortusz bűnéből vagy a vetélés
fájdalmából szabadulni és gyógyulni vágyókat.
A tér közepén a töredezett mészkőlapokkal borított
kisebb körben lévő gyermeknevek a meghalt magzatokat jelképezik.
Istenünk, eléd hozzuk fogyó nemzetünket, amelyben az elmúlt 50 évben 6 millió
"törvényes" abortusz végzett rombolást. Add, hogy irgalmadból történelmünk e
szakaszára úgy tekinthessünk majd vissza, mint a rabszolgaság letűnt világára! Mária, Irgalmasság Anyja, könyörögj érettünk! (Az emlékhely imája)
Állíttatta a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Élet- és Családvédelmi Központja 2004-ben, közadakozásból. Tervezte a B4 stúdió.
Az ismertetőt kiadta:
Kalocsa-Kecskeméti
Főegyházmegye Életés Családvédelmi
Központja (Életvédelemi szekció)
Jobbágy Mihályné
védőnő (T.: 06 - 30 349-5559), Kormos
Miklós lelkész (T.: 06
- 70 - 516-1624)

Lajosmizse
A Szent Lajos király templomban található Pogány Gábor ötvös-művész monumentális szobra, amely egy életfát ábrázol. A bronzból készült fa gyökerei egy márványból készült földgömböt ölelnek át. A fa törzse egy
áldott állapotú asszony, koronáján pedig a kis ledmécsesek szimbolizálják az elpusztított magzatokat. (Állíttatta egy jótevő adományából Süveges István plébános)

Dusnok
A kegyeleti hely 3 méteres kopjafáját Frank Nándor helyi népművész
faragta. Felesége Katica, mind a hat gyermekét magzatkorban veszítette
el. A házaspár (lásd a képen) nevükön nevezte, és Isten szeretetébe helyezte őket. Most ezek a nevek is ott sorakoznak a kopjafa alján, a többi névvel együtt, amelyek az elhunyt kisgyermekeket szimbolizálják. A kopjafán
lévő díszítések között látható a kereszt, a sebzett szív, az ártatlanságot
jelképező liliom és a győzelemre utaló babérág. Tetején négy arc helyezkedik el: a töviskoronás Krisztusé, s egy család három tagjának – apának,
anyának és egy gyermek arcvonásai.
A fa talapzatában lévő márványtáblán olvasható az emlékhely megnevezése az alábbi bibliai idézettel: „… anyám méhében te szőtted a testem.
Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál.” (Zsolt 139, 13-14)
Jobbról és balról két kísérő szöveg lett elhelyezve:
a. „az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást” (Iz 53,5)
A veszteség feldolgozásában fontos a kiengesztelődés Istennel, magunkkal, a nevén szólított és az Atya szeretetébe helyezett magzattal és másokkal is.
b. … az emberi élet minden szakaszában és helyzetében szent és sérthetetlen… Szükséges …,hogy a
keresztények szóval és tettel kiálljanak az emberi élet
védelme mellett… akkor is, ha még el van rejtve
anyja méhében. (Boldog II. János Pál)
A helyi életvédő csoport kezdeményezésére,
társadalmi munkában és adományokból valósult meg a helyi temetőben, a Kálvária mögötti
kis ligetben.

AZ ABORTUSZ LEHETSÉGES
HATÁSAI AZ ANYÁRA

Bűntudat: A bűntudat érzése inkább
az érzékeny, vagy vallásos személyeknél
fordul elő, de bizonyos mértékben
mindig jelen van másoknál is.
Nagyon sok esetben a közgondolkodás szerint az abortusz nem gyilkosság,
mégis minden nőnek a szívébe van írva,
hogy a megfogant gyermek megölése
bűn, még akkor is, ha tudatosan ezt
nem vallja. Az elnyomott bűntudat
következményei: szomorúság, sírás,
negatív gondolkodás, pesszimizmus,
önvád, önelutasítás, valaki másra kivetítve pedig gyűlölet az illető ellen, pl.: a
gyermek apja, az orvos, a férfiak, stb.)
Ez az érzés, mely szinte minden esetben jelen van, s az ehhez való viszonyulás nagyrészt meghatározza a további
tünetek irányát. A belső feszültségek
levezetése különféle irányokba történhet: túlzott alkohol vagy drogfogyasztás, szexuális abúzúsok, stb.
Szomorúság és fájdalom: Ezeket az
érzéseket nehéz feldolgozni, mert: - a
nő maga is hibás; - nincs lehetősége
látni vagy érinteni a gyermek holttestét,
meggyászolni a halálát; - gondolkodását a közkeletű „ez a valami nem is
volt gyermek” gondolat uralja, ezt sugallja környezete is; - nincs, aki meghallgatná fájdalmát
Ha nem gyógyul meg a belső seb, a
nő félelmekkel küzd, apatikussá és ingerlékennyé válhat. A fel nem dolgozott
fájdalom depresszióhoz vezethet. Ez
megzavarhatja az immunrendszer működését, így megnőhet a rákveszély.
Elutasítottság érzés: Önmagát
lebecsüli, emiatt úgy érzi, hogy másoknak sem fontos, nem szeretik.

Kényszeresen ragaszkodik emberekhez,
szinte az elviselhetetlenségig.
Alvászavarok, rémálmok: Sokan nem
alszanak jól, rémálmaik vannak, esetleg a
megölt gyermekkel álmodnak.
Félelem; Bizalmatlanság: Kétségbeesettség, reménytelenség; Kívánság,
hogy emlékezzenek gyermekük halálára; Visszahúzódás önmagukba; Harag,
bosszúvágy; A hormonális ciklus hirtelen megszakítása; Évforduló – reakció;
Beteljesületlenség-érzet;
Elveszített
ártatlanság; Szexuális érdeklődés elvesztése; Frusztráció, kihasználtság
érzése. (Részletesebb leírás a http://www.parazskozpont.hu/Életvédelem alatt található)

A LELKI SÉRÜLÉS AZ APÁT, SŐT
A TESTVÉREKET IS ÉRINTHETI.

A GYÓGYULÁSHOZ
◊ Segíteni a beismerésben, hogy megölték
a gyermekét, tudatosítsa magában ezt az
egyéni és közösségi bűnt.
◊ Bűnbánat (ideális a gyónás, de erre
később is sor kerülhet).
◊ Imádkozunk, hogy tapasztalja meg
Isten szeretetét, aki akkor is szerette őt,
amikor az abortuszt elkövette.
◊ Kérjük, hogy képzelje el a gyermekét:
fiú vagy lány lenne-e, milyen lenne. Adjon
neki nevet és szólítsa meg: kérjen tőle bocsánatot, és mondja el neki, hogy most már
szereti és elfogadja gyermekének.
◊ Kérjük, hogy szívében vezesse oda a
gyermeket Istenhez és adja át neki. E kis
halottat gyászolja meg és „temesse el” (pl.
– az ismertető kegyeleti helyein).
◊ Kérjük Istent, hogy gyógyítsa be a sebet, amit az abortusz okozott neki.
◊ Életvédő tevékenység javaslata (pl. a
lelki örökbefogadás vagy egy rászoruló
gyermek támogatása).

Vallomások …Vétkem már régen,
mélységesen megbántam, meggyóntam
jóvátettem sok felajánlás és vezeklés
formájában is, de a várt és remélt megkönnyebbülés elmaradt.
…Úgy éreztem megbocsájthatatlan,
amit tettem, méltatlan vagyok a szeretetre, nem tudtam elfogadni és helyesen
szeretni magam. Így az embertársi szeretettel is gondjaim voltak.
A lelkigyakorlaton – bár minden, ami
eddig fájt és nyomasztott felszínre jött,
de a zaklatottság helyett a megnyugvás
következett. Az elmélkedések, beszélgetések, szentgyónás, szentségimádás,
szentmise alkalmával megnyilvánuló
irgalmas megbocsátó Szeretet hatott és
gyógyított.
Megértőbb, alázatosabb és talán türelmesebb lettem férjemmel és másokkal is. Elfogadom magam a múltammal
együtt, el tudom képzelni, hogy szeretetreméltó is tudok lenni és ezért igyekszem is mindent megtenni.
Kati
…olyan társaságot hozott itt össze az
Úr, ami nem mindennapi. Szinte kézzel
fogható volt a szeretet és a megértés a
résztvevők között. A lány csodálatos
embereket ismert meg itt.
Mária és Ferenc, akik a lelkigyakorlatot vezették, szeretettel, megértéssel és
bizalommal feléjük vették le szép fokozatosan a vállukról a terhet, amiket már
évek óta cipeltek.
Melitta
Az "apa" mikor megtudta az állapotomat, (18 éves voltam) bevitt egy kórházba, beszélt egy orvossal és elment.
Többé nem is láttam. Iszonyatosan éreztem magamat. A szégyen szinte megbénított. Sötét kétségbeesés és kilátástalanság vett birtokba. Hogyan tovább? Fájdalmas magányt éreztem és testi-lelki űrt.

Tanulmányaimat az egészségügyi pályán
folytattam. Konkrétan sosem tudtam mi
az, milyen állagú az a "sejt-szövet szaporulat"
(főtus), amit az abortuszkor "kikaparnak".
Egyszer megláttam! Megdöbbentő szembesülés
volt. Pici széttépett testrészek, kezek lábak...! Ettől kezdve, ha tehettem, elkerültem ezt a feladatot.
…rémálmaim mindennaposak voltak. Szinte
minden éjjel megszültem szegény meg nem
született gyermekemet. Éjjel boldog anyaként, viszont felébredve reggel várt a depressziós valóság! Nem lehet gyermekem!
A gyászérzés és a bűntudat nagyon fájdalmasan jelen volt a mindennapjaimban. Munkába és tanulásba menekültem.
… Isten elég hatalmas ahhoz, hogy a
rosszból is nagy jót tudjon kihozni.
Új életet kaptam: Házasságomban - a férjemen keresztül - két leányt, két unokát,
akiket enyéimként szeretek.
Úgy éreztem, hogy sikerült feldolgoznom
a történteket, hogy meggyógyultam.
Utóbb kiderült, nem egészen.
Kapcsolatba kerültem a Kovács-Treer
házaspárral (20 – 823-2201). Részt
vettem a "Ne félj, nem ítéllek el" c. lelkigyakorlaton, ahol további, mondhatni
teljes megbékélés történt bennem. Marcsi
…öt éve nem született meg már a vágyott gyermekem, úgy éreztem, Isten megbüntet szörnyű tettemért….
Félelmekkel jelentkeztem a lelkigyakorlatra, de nagy bizakodással a szívemben,
hogy enyhítsek magzatom eldobása miatt
elszenvedett kínzó fájdalmamon. A három
nap történései alatt megtapasztalhattam az
irgalmas Isten szeretetét, megnyugvást,
békességet kaptam a szívembe. Örömmel
mondom el, egy évvel később karjaimba
vehettem megszületett gyönyörű kisfiamat.

Noémi

alternatív képek

